
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                Агенда 

9:00 – 9:30 30m 

Говори добродошлице: 
 
Видосава Џагић, Потпредседница Привредне коморе 
Србије  
 
Њ.Е. Кристер Асп, амбасадро Шведске  
 
Ирена Војачкова Солорано, стални координатор УН у 
Србији  

 

9:30 – 9:40 10m Циљ семинара  
Андриј Мартиненко, 
консултант за ДОП Амбасаде 
Шведске  

9:40 – 10:40 1h ДОП 101, теорија и трендови, глобални приступ  Андриј Мартиненко 

10:40 – 10:55 15m Пауза за кафу  

10:55 – 11:10 15m Стање ДОП новинарства у Србији Миша Стојиљковић 

11:10 – 11:25 15m Законодавство у области ДОП у Србији 

Марио Рељановић, Јелена 
Јеринић, Правни факултет 
универзитета Унион у 
Београду  

11:25 – 12:20 55m Извештавање о одрживости у Шведској  
Емануел Сидеа, Веканс 
Оферер, Шведска  

12:20 – 12:30 10m Групна вежба 1  Андриј Мартиненко 

12:30 – 13:30 1h Ручак  

13:30 – 13:50 20m Групна вежба (наставак)  

13:50 – 14:05 15m ДОП у Србији  
Невен Мариновић, Смарт 
Колектив 

14:05 – 14:20 15m Представљање  мреже Глобални договор у Србији  
Миа Вукојевић, Глобални 
договор у Србији  

14:20 – 14:35 15m ДОП: перспектива ЕУ  
Представник холандског 
министарства  

14:35 – 14:50 15m Пауза за кафу  

14:50 – 16:10 1h20m Групна вежба 2 Андриј Мартиненко 

16:10 – 16:15 5m Говор завршнице   Амбасада Шведске 

16:15 – 16:20 5m Евалуација Андриј Мартиненко 

 
 

 
  

18:00-20:00  Пријем за учеснике семинара у резиденцији амбасадора Шведске, Ужичка 45, Београд 

Mesto: Привредна комора Србије (Теразије 23, сала 1., осми спрат)  

http://www.b92.net/lica/bio.php?nav_id=211752


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Миша Стојиљковић 
Новинар и уредник, тренутно ради као водитељ јутарњег програма и репортер на радио вестима Б92. Истражује и извештава о 
темама једнакости полова, људским правима, друштвено одговорном пословању, правима мањина и „мање видљивим“, али 
веома важним свакодневним темама.  

 

Андриј Мартиненко 
Инжењер по образовању. Андриј је провео 10 година у маркетингу и продаји у приватном сектору у Украјини и Шведској пре 
него што ће се заинтересовати за утицај пословања компанија на друштво и животну средину.  Након студија провео је 4 
година као консултант Комисије УН за економска и друштвена питања за Азију и Пацифик (ЕСЦАП) у Банкоку, помажући УН-у да 
промовише принципе Глобалног договора (УН-ова ДОП иницијатива) међу компанијама и пословним сектором у преко 17 
земаља у регији. Као консултант радио је тренинге компанија о пословној одрживости и модерирао Заједницу праксе 
Глобалног договора Азије. Тренутно г.Мартиненко помаже Амбасади Шведске у Србији да примени ДОП пројекте.  

 

Емануел Сидеа 
Емануел Сидеа ради као новинар новинар пословног сектора у Веканс Оферефу у Стокхолму, једном од највећих недељних 
магазина у Шведској. Радио је као новинар више од 10 година, покривајући теме о одрживости, корупцији, корпоративној 
одговорности и пословном ризику. Недавно је извештавао о изазовима одрживости код модних продаваца као што су  H&M, 

Истраживао је о корупцији у Казахставну, Узбекистану, Непалу, покривао је и Арапско пролеће у Либији и Египту, 
извештавао из Сирије, о крађи нафте у Нигерији, разоткривао о шведским компанијама које се баве нелегалним 
пословима на Балкану, у које је била умешана шведска компанија Секјуритас. Више прочитајте на  www.sidea.se 

 

Миа Вукојевић 
Миа Вукојевић ради као извршни директор Траг фондације од октобра 2011. године. Она има 14 година искуства у менаџменту 
и прикупљању средстава за развој организација. Њено професионално искуство укључује и рад у Оксфам Канада и Оксфам 
Велика Британија, ЕУ, УН и Међународни комитет Црвеног крста, зтатим учешће у раду УО Женевске Сфере пројеката и одбора 
повериоца Трага фондације. Миа је тренутно и председница управног одбора мреже Глобални договор у Србији. 

 

Невен Мариновић 
Невен Мариновић је извршни директор Смарт Колектива, водеће организације у Србији на пољу друштвене одговорности и 
социјалног дијалога. Он је такође и извшни координатор Форума пословних лидера Србије, мреже компанија која је основана 
од стране 14 водећих компанија у Србији посвећених ДОП концепту пословања.  Невен је одржао небројено тренинга и 
презентација у земљи и иностранству за разнолику публику на пољу ДОП и социјалног маркетинга. Поред свог посла, 
подржава и социјално предузетништво у Србији и успостављању иновативне праксе у непрофитном менаџменту у Србији, а 
ради и на стимулацији предузетништва кроз порграм „Послови младих у Србији“, намењен запошљавању младих 
предузетника на тај начин што им се обезбеђује приступ  знању, тренерима са искуством и финансијка подршка.  

 

Марио Рељановић  
Др Марио Рељановић је асистент професора на Правном факултету универзитета Унион у Београду. Предаје Радно право, 
Међународно кривично право, Права информационих технологија и Правно писање и истраживање. Његовo поље научне 
експертизе су радно и социјално законодавство,  антидискриминационо законодавство и законодавство у области људских 
права, као и европски и међународни закони. Објавио је неколико десетина истраживачких радова, између осталих и Анализу 
о правној реформи радног законодавства у Србији,  Компаратвина анализа система друштвене безбедности, Радно право 
запослених, а био је и коаутор Правосуђе и унутрашњи послови у ЕУ, Улога јавног тужиоца у правном систему, Сузбијање 
високотехнолошког криминала, Корупција – проблеми и превазилажење проблема.  

 

 
Јелена Јеринић  
Јелена Јеринић је предавач на Правном факултету Универзитета Унион у Београду за предмете Управно право и Уставно право. 
Завршила је Правни факултет у Београду а звање Master of Laws, LL.M.. стекла је на Универзитету у Утрехту и докторат на 
Правном факултету Универзитета Унион у Београду. 
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